Diga adeus ao tratamento em papel
das faturas dos seus fornecedores

Este serviço contempla as seguintes características:
- Ainda perde tempo com o tratamento das faturas em papel dos seus
fornecedores?
- Precisa de agilizar o processo de recolha de dados de faturas para
os integrar no seu sistema de gestão?
- Não consegue obter a totalidade das faturas dos seus fornecedores
por via eletrónica?
- Gostaria de reduzir os seus ciclos de processamento de faturas?

Conheça o YET digInvoice e diga adeus aos processos morosos e
pouco eficazes de tratamento de faturas em papel! O YET digInvoice é a
solução que necessita para tornar mais eficaz o processamento de
todas as faturas que lhe são enviadas em papel.
Este serviço permite-lhe acelerar todo o ciclo de processamento de
faturas, extraindo automaticamente todos os dados necessários e
disponibilizando-os para tratamento da mesma forma que uma fatura
recebida via Transações Eletrónicas.

- Receção postal centralizada das faturas emitidas em papel
(apenas na configuração Full Capture)
- Digitalização dos documentos
(apenas na configuração Full Capture)
- Extração dos dados (informação das linhas incluída)
- Controlo de Qualidade
- Disponibilização dos documentos (PDF + XML) via serviço de
Transações Eletrónicas
- Armazenamento dos documentos ou envio dos mesmos para o
Cliente (apenas na configuração Full Capture)

Garantindo a leitura automática de cerca de 98% dos dados de uma
fatura, o YET digInvoice reduz a necessidade de introduções manuais
de dados, reduzindo erros, custos e assegurando o retorno do
investimento.
Os custos de manutenção são quase inexistentes, uma vez que são
utilizadas regras poderosas que asseguram uma correta análise e
extração dos dados das faturas. O impacto de alterações de layout
dos documentos ou de criação de novos fornecedores é praticamente
nulo.

O digInvoice está disponível em duas configurações:

Full Capture

Quick Capture

Full Capture – serviço alargado de tratamento de faturas em papel.
• Ideal para quem pretende centralizar a receção postal de faturas e respetiva digitalização.

Receção postal
centralizada das faturas
emitidas em papel

Receção centralizada
das faturas em formato digital
(email ou ftp)

Quick Capture – extração de dados de faturas em formato digital.
• Indicado para quem possui capacidade interna para a digitalização de documentos
e apenas procura a extração e tratamento dos respetivos dados.

Digitalização de
documentos

Diferenciação
Funcional
Extração de dados

Receção postal centralizada
das faturas emitidas em papel

Receção centralizada das
faturas em formato digital (email ou ftp)
Controlo de qualidade

Digitalização de dados

Extração de dados
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Disponibilização dos documentos
(PDF + XML) via serviço de
Transações Eletrónicas

Disponibilização dos documentos
via serviço de Transações Eletrónicas
Armazenamento dos documentos ou
envio dos mesmos para o cliente
Armazenamento dos
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